
 

Про підсумки літнього оздоровлення в 2021 році 

             

Відповідно до Постанов Головного державного санітарного лікаря 

України від 21.05.2020 №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на 

період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-

19)», від 25.08.2021 №8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID - 19)», на виконання листа МОН України від 

19.05.2021 № 1/9-268 «Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу в період літніх канікул», рішення виконавчого комітету Сумської 

міської ради від 18.05.2021 № 329 «Про організацію оздоровлення, 

відпочинку та зайнятості дітей Сумської міської територіальної громади в 

літній період», наказів по ЗДО від 20.05.2021  №52 «Про підготовку до 

проведення літнього оздоровчого періоду», від 20.05.2021 №53 «Про 

попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань дітей у літній 

період»,  від 25.05.2021 № 55 «Про організацію охорони життя і здоров’я 

дітей в літній період», від 25.05.2021 №58  «Про організацію харчування в 

літній період», від 03.06.2021 №63 «Про дотримання питного режиму в ЗДО 

в літній період 2021 року», від 31.05.2021 №60 «Про скорочення кількості 

груп на літній період та режим їх роботи» заклад дошкільної освіти був 

переведений на літній оздоровчий режим роботи з 01.06.2021 року до 

31.08.2021 року.  

Робота колективу на літній період  2021 року була спрямована на 

вирішення основних завдань: створення умов для ефективного оздоровлення 

дітей улітку шляхом упровадження сучасних здоров'язбережувальних та 

здоров'яформувальних освітніх технологій; реалізація системи заходів, 

направлених на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне 

виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування 

культурно-гігієнічних і трудових навичок; здійснення педагогічної і 

санітарної освіти батьків з питань виховання і оздоровлення дітей в літній 

період. 

 На оздоровлення дітей влітку 2021 року виділялося додатково 2,10 грн. 

з бюджету на одну дитину раннього віку та 2,50 грн. з бюджету на одну 

дитину дошкільного віку. Спонсорська допомога в оздоровчий період не 

залучалась. 

До оздоровчого періоду у закладі були видані відповідні накази, у 

наявності схвалений протоколом педагогічної ради Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) №23 «Злотий ключик» від 28.05.2021 року 

№4, та затверджений завідувачем Гримайло Н.І. план на літній період 2021 

року, також розроблено заходи щодо підготовки до літнього оздоровлення. 

Проведено інструктажі по охороні життя та здоров’я дітей «Безпека 

життєдіяльності дітей» і охороні праці «Правила пожежної безпеки та 

охорони праці». Складено акти перевірки стану обладнання ігрових та 



спортивного майданчиків. Внесено зміни до розпорядку дня, орієнтовного 

розподілу занять в усіх вікових групах. Усі групи забезпечено піском, 

придбано та оновлено виносні дитячі іграшки, надувні басейни, парасольки  

від сонця. 

 Згідно плану на літній період в ДНЗ № 23 для педагогів були проведені 

консультації «Сучасні підходи та шляхи організації ігрової діяльності 

дошкільників влітку», «Традиційні та нетрадиційні засоби загартування», 

«Шляхи активізації рухової активності влітку», «Морально – духовне 

виховання дошкільників на засадах української народної педагогіки. 

Українські звичаї, обряди та свята», «Ігрові екологічні задачі влітку»,«Форми 

фізкультурно-оздоровчої роботи», «БЖД в літній період: тепловий, сонячний 

напад», «БЖД в літній період: обережно: гриби та ягоди», «БЖД в літній 

період: обережно: комахи та тварини», круглий стіл «Здоров'я дитини в 

наших руках!», семінар – практикум на тему: «Шляхи підвищення 

ефективності спільної роботи ЗДО та сім’ї в умовах  адаптивного 

карантину». 

  Цікаво і змістовно вихователями були проведені у дошкільному закладі 

тематичні тижні: «Щасливе дитинство»,  «Гра скликає друзів», «Спорт – 

здоров'я, спорт-це друг, спорт-це радість, гра і дух!», «Наші добрі справи», 

«Хай щодня дарує літо міць і вправність нашим дітям!», «Я експериментую 

та досліджую навколишній світ», «Нехай Земля квітує всюди! Природу 

бережемо люди!», «Казка вчить, як на світі жить», «Щоб не сталося біди, 

пам’ятай про це завжди!», «У кожному маленькому серці поселився великий 

актор», «Услід за різнокольоровою веселкою», «Щаслива родина – здорова 

дитина», «Україна – рідний край». 

 Інструктором з фізичної культури, керівниками музичними,  

вихователями  для дітей  було організовано та проведено тематичні заняття, 

різноманітні цікаві музичні, спортивні та музично-спортивні свята та 

розваги: «Подарунок для малечі», «Літо, сонце, втіха, сміх – вистачить 

пригод на всіх!», «День Нептуна», «Таємниця квітки папороті», «Абетка 

здоров’я», «Обережним будь - про безпеку не забудь», презентації казок «З 

казки в казку», «Яблуневий спас», «Хай в серці кожної дитини живе любов 

до України», Літня олімпіада,  екологічна гра  з Еколого-знайком «Будь 

природі другом!»,  концерт «Всіх малят, хто влітку народився,  привітає  

дружно сад». Також проводились цікаві лялькові театралізовані вистави. 

Заслуговують на увагу виставки – конкурси: «Букети літа» (квіти та 

фрукти), «Пісочні перетворення» (краща композиція з піску), «Найкраща 

іграшка з природного  матеріалу»; творчі проекти:  «Прикрась майданчик», 

«Ігрова пісочна терапія», «Організація експериментально-дослідницької 

діяльності на прогулянці»; майстер-класи: «Організація рухової діяльності 

дітей на прогулянках», «Арт-терапія в роботі з дошкільниками», 

«Виготовлення сенсорних доріжок своїми руками. Використання масажних 

килимків в фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками». 

Під час оздоровлення проводились нетрадиційні методи оздоровлення: 

широко використовувались різні засоби загартування: сонцем, повітрям, 



водою, а також: точковий масаж, самомасаж, миття ніг прохолодною водою, 

ходьба по доріжці здоров’я, ходьба по траві босоніж, «Хвилинки - 

здоровинки», відпочинок біля штучної водойми на території дошкільного 

закладу. Цього року облаштована на території закладу стаціонарна доріжка 

здоров’я.   

Значна увага приділялася проведенню руховій діяльності з 

дотриманням дистанції. Для дітей були організовані ігри на асфальті: 

лабіринти, класики з цифрами, з геометричними фігурами, твістер та інші. 

Виготовлені атрибути для проведення спортивних ігор та естафет. 

 Плідно та цікаво була організована пошуково-дослідницька робота на 

екологічній стежині. З метою інтелектуального розвитку  дітей, дослідження 

та пізнання  живої природи були вдало проведені екологічні проекти: 

«Користь лікарських рослин», «Де живуть вітаміни», «Як росте рослина», 

«Сестроньки берізки», «Мешканці водойми», спостереження за птахам. 

Інструктором з фізичного виховання у співпраці з педагогами був 

організований туристичний похід до Веретенівки та його джерела. 

Спонукаючи дітей до милування красотою рідної природи,  педагоги  

сформували у дошкільників знання та навички поводження в природі, діти 

самостійно робили висновки, що природа та людина єдині. 

 Протягом літа 2021 року в ЗДО № 23 «Золотий ключик» були охоплені 

оздоровленням діти пільгових категорій. 

                      Оздоровлення дітей пільгових категорій. 
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Діти дошкільних груп не були охоплені оздоровленням на базі шкіл, а 

оздоровлювались в закладі дошкільної освіти. В оздоровчий період 

функціонувало 5 груп, в яких оздоровлено 85 дитини. 

За підсумками літнього періоду 2021 року в ЗДО № 23 «Золотий 

ключик» виготовлено фотоколаж «Ой, літо – літечко!», випущено стінгазету 

«Нам цікаво влітку», результати оздоровлення розміщені на сторінках 

інтернет-сайту закладу.  

Колектив ЗДО №23 «Золотий ключик» постійно слідкував за 

здоров’ям, розвитком, емоційним настроєм вихованців, щоденно діти в меню 

одержували соки, свіжі овочі та фрукти, а тому план літнього періоду 2021 

року виконано повністю.  

Але в оздоровчий період мали місце і недоліки: 



1. у недостатній кількості групи були забезпечені спортивним 

інвентарем для проведення спортивних ігор та активізації самостійної 

рухової активності дітей. 

2. недостатньо проводилась дослідницько-експерементальна робота з 

дітьми; 

3. праця дітей на городах мала епізодичний характер, проводилась в 

основному у старших групах. 

Таким чином, аналіз роботи закладу за літній період показав, що обрані 

форми і методи, об’єднані зусиллям адміністрації, колективу закладу та 

батьками вихованців позитивно впливають на успіх та результативність 

роботи.  Позаду веселкове літо… Для наших маленьких вихованців воно 

було  цікавим, захоплюючим та змістовним. Усі проведені протягом літа 

заходи  запам’ятались дітям новими враженнями  від побаченого, дитячі 

голівки збагатились новими знаннями, їх тіло здорове, а очі сяють – 

поставленої мети досягнуто - план роботи на літній оздоровчий період 

виконано. 


